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Grip op de zaak en besparen 

MultiFlexx 
De onafhankelijke ‘Managed Service Provider’ (MSP) op het gebied van Flexibele arbeid. 

Sinds 1994 helpen wij onze klanten met het organiseren van hun flexibele arbeidsbehoefte. 

Hierbij zijn altijd 2 uitgangspunten van belang: 1. Rechtmatigheid en 2. Kostenbesparing. Als 

volledig onafhankelijke partij kunnen wij de belangen van onze klanten voor 100% dienen. 

Onze jarenlange ervaring staat borg voor innovatieve concepten en de beste oplossingen 

voor uw persoonlijke vraagstuk. Sinds haar oprichting loopt MultiFlexx voorop in de markt 

van flexibele arbeid: 

- Wij hanteerden als 1e partij in de markt een ‘bruto-netto’ verloning voor 

uitzendkrachten.  

- Wij introduceerden als 1e partij in de markt een pensioenregeling voor flexwerkers. 

- Wij deden aan Payroll voordat deze term überhaupt was uitgevonden. 

- Wij organiseerden als 1e partij de overkoepelende inzet van ZZPers. 

- Wij waren de 1e Managed Service Provider op de Nederlandse markt.    

Belofte 
MultiFlexx realiseert kosteloos en moeiteloos aanzienlijke besparingen bij bedrijven of 

instanties die een groot volume aan flexibele arbeid hebben. 

Daarmee bedoelen we: 

Realiseert MultiFlexx doet geen loze beloften. De besparing is 
gegarandeerd vanaf de eerste dag. 

Kosteloos Omdat MultiFlexx zichzelf betaalt uit de gerealiseerde 
besparingen zijn er voor onze klanten geen kosten verbonden 
aan onze dienstverlening. 

Moeiteloos Onze concepten hebben geen impact op uw bestaande 
processen. MultiFlexx doet het werk, u verschaft ons alleen de 
benodigde informatie. U kunt zelfs zaken blijven doen met uw 
huidige leveranciers. 

Aanzienlijke besparingen Deze besparingen liggen tussen de 3 en 16% van de totale 
kosten, afhankelijk van de dienstverlening die kan worden 
ingezet. 

Bedrijven of instanties Zowel in de publieke als private sector worden deze 
besparingen gerealiseerd en gegarandeerd. 

Groot volume Hoe groter het volume, hoe groter natuurlijk de besparing. Een 
minimale richtlijn is dat het uitzendvolume ongeveer 250.000, - 
euro per jaar bedraagt. 

Flexibele arbeid Onder flexibele arbeid wordt verstaan, uitzenden, detacheren, 
projecten, ZZP, freelancers, payrollers, buitenlandse 
werknemers, etc. 
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Missie 

Door het leveren van diensten die:  

 bijdragen aan het voorzien in de behoefte aan flexibele arbeid; 

 rechtmatigheid waarborgen; 

 en tegelijkertijd kostenverlagend werken, 

behartigen wij in de eerste plaats de belangen van onze klanten en tevens die van de 

flexibele arbeidskrachten en de uitzendbranche in de tweede plaats. Elke partij kan zich 

concentreren op haar kerntaak en behaalt voordelen. 

Concepten die de tand des tijds doorstaan 

MultiFlexx is opgericht in 1994 en is sindsdien succesvol in het realiseren van forse 

besparingen bij onze klanten. Dit gebeurt door middel van een aantal beproefde concepten 

die zijn ontwikkeld door onze medewerkers die jarenlange ervaring hebben opgedaan binnen 

de uitzendbranche en de wereld van flexibele arbeid. Door het bundelen van kennis op het 

gebied van inkoop, HR management, fiscaliteit en wet en regelgeving zijn meerdere 

concepten ontwikkeld die allemaal een bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen van grip 

en het realiseren van besparingen op het gebied van flexibele arbeid bij onze klanten. 

Omdat deze concepten een jarenlange besparing garanderen kunnen wij met trots melden 

dat wij ook jarenlange relaties hebben met onze klanten. Onze uitgangspunten waarborgen 

de belangen van zowel onze klanten, de flexibele arbeidskrachten als leveranciers van 

flexibele arbeid. 

Onze dienstverlening 
Door onze jarenlange ervaring binnen de uitzendbranche en de wereld van flexibele arbeid 

hebben wij kans gezien concepten voor onze klanten te ontwikkelen die rechtmatige inzet 

van flexibel personeel en grote besparingen garanderen zonder extra kosten. 

Met name door een actuele kennis van zaken op het gebied van inkoop, HR management, 

fiscaliteit en wet en regelgeving zijn deze concepten blijvend van aard en leveren dus 

blijvend voordeel. Samen met onze klanten kijken we naar de meest optimale vorm van 

dienstverlening om zo het hoogste rendement te realiseren. 

Kostenbesparingsanalyse 

Een gedegen gratis analyse is de basis voor elke besparing. 

Op basis van een eenvoudige door ons ontwikkelde checklist kunnen wij, samen met onze 

klanten, zeer snel een beeld schetsen van de besparingsmogelijkheden inzake flexibele 

arbeid. 

Deze resultaten leiden tot een advies met betrekking tot de wijze waarop de inzet van 

flexibele arbeid efficiënt en effectief georganiseerd kan worden. Natuurlijk wordt het 

kostenbesparingspotentieel inzichtelijk gemaakt en gekwantificeerd. Uiteraard sluiten wij af 

met een gegarandeerde besparing. 
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Inkoop advies 

Ondersteuning of uitbesteding van het inkooptraject 

Het inkopen van flexibele arbeid is een vak apart. Verschillende kostprijzen, reserveringen 

en contractverplichtingen in combinatie met complexe wet en regelgeving die ook nog een 

aan constante verandering onderhevig is maken het traject vaak ondoorzichtig en tijdrovend. 

De doelstelling van MultiFlexx is, om de kosten van flexibele arbeid voor onze klanten 

inzichtelijk te maken en dit beter te organiseren tegen substantieel lagere kosten. 

Door onze jarenlange ervaring in de uitzendbranche kunnen wij onze klanten optimaal 

adviseren en daarmee de beste voorwaarden realiseren. 

Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de actuele marktsituatie en wet- en regelgeving, 

waardoor onze klanten gegarandeerd zijn van een adequate levering van flexibele 

arbeidskrachten tegen de juiste voorwaarden.  

Wij doen dit voor zowel regionale, (inter)nationale als openbare aanbestedingen conform de 

Europese richtlijnen. 

Contract management 

Onze klanten kunnen het contractmanagement voor de inhuur van alle vormen van flexibele 

arbeid aan MultiFlexx uitbesteden. Wij dragen zorg voor het afsluiten van alle juridisch 

correcte contracten met de juiste leveranciers binnen de wettelijk verplichte kaders. 

Vanzelfsprekend doen wij dit tegen de beste voorwaarden en in lijn met de visie en strategie 

van onze klanten. 

Besparingsconcepten 

MultiFlexx heeft, door het toepassen van kennis op het gebied van inkoop, HR management, 

fiscaliteit en wet- en regelgeving, 2 concepten ontwikkeld waardoor enorme besparingen 

worden gerealiseerd op de kosten van flexibele arbeid. 

1. Het loonkostenbesparingsconcept is geschikt voor elke inlener van flexibele arbeid. 

2. Het MultiFlexx BTW-besparingsconcept is geschikt voor BTW vrijgestelde 

ondernemingen. 

Binnen beide concepten worden de belangen de flexibele arbeidskrachten en de eventuele 

leveranciers daarvan gewaarborgd. Er zijn geen risico’s ten aanzien van opvolgend 

werkgeverschap en het facturatieproces wordt foutloos uitgevoerd.  

De implementatie duurt 4 tot 8 weken, dus u kunt snel beginnen met besparen. 

Daarnaast krijgen onze klanten de beschikking over centrale management rapportage op 

overkoepelend niveau. Deze informatie legt de basis voor eventuele verdere besparingen.  

Onze dienstverlening draagt gegarandeerd bij tot een hoger rendement van onze klanten, 

biedt zekerheid en gemak aan flexibele arbeidskrachten en vermindert de administratieve 

last van de uitzendbranche. 
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MultiFlexx Payroll service 

MultiFlexx kan voor elke organisatie in elke branche de payrolling verzorgen. Elke door u 

geselecteerde medewerker, flexibel of vast, kan door MultiFlexx worden verloond. 

MultiFlexx draagt zorg de loonadministratie, afdracht van werkgeverspremies en sociale 

lasten, reservering en afdrachten inzake vakantiegeld en pensioen, administratie rondom 

ziekmelding, en natuurlijk de tijdige uitbetaling van het juiste salaris. 

Alles conform de juiste CAO en wettelijke verplichtingen. 

Door onze unieke kostprijs en lage overhead valt hier voor onze klanten een gedegen 

besparing te realiseren. Tevens heeft u geen risico’s van opvolgend of ongewenst 

werkgeverschap en de administratieve last neemt af. 

MultiFlexx Payroll service is geschikt voor alle flexibele arbeidskrachten in loondienst 

(uitzendkrachten, gedetacheerden, vakantiekrachten, freelancers, (buitenlandse) 

specialisten). 

MultiFlexx ZZP service 

MultiFlexx verzorgt de volledige administratie rondom de inzet van ZZP’ers binnen uw 

organisatie. Hieronder valt de aanleg van het wettelijk dossier, opmaak contracten, de 

facturatie en de financiering. Uiteraard ontvangt u als klant, periodiek overkoepelende 

managementrapportage. 

- Adequate administratie en contractbeheer voorkomt extra kosten, financiële claims, 

boetes en ongewenst werkgeverschap.  

- Duidelijke administratie en foutloze facturatie ontlast uw backoffice. 

- Heldere managementrapportage zorgt voor grip op de zaak en additionele besparingen. 

Inzet buitenlands personeel 

Steeds vaker wordt er in Nederland gebruik gemaakt van de inzet van buitenlands 

personeel. Onderzoek wijst uit dat deze inzet in 80% van de gevallen niet correct gebeurt. Dit 

komt door de complexe en voortdurend veranderende regelgeving op zowel fiscaal als 

arbeidsrechtelijk gebied. De belastingdienst, arbeidsinspectie en vreemdelingendienst 

draaien overuren en bij een controle loopt men grote financiële risico’s.   

Door de administratieve afhandeling van deze buitenlandse inzet aan MultiFlexx uit te 

besteden worden onze klanten gevrijwaard tegen al deze risico’s.  

MultiFlexx is ook ‘erkend referent’ met betrekking tot de inzet van Kennismigranten. 
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Overige Flexvormen 

Naast de eerder genoemde vormen van Flexibele arbeid (Uitzenden, Detacheren, Payroll, 

ZZP, Buitenlands Personeel) helpt MultiFlexx u ook met de correcte afwikkeling van IB-47 

dossiers, de administratie van Vrijwilligers of de inzet van Kennismigranten.    

MultiFlexx draagt zorg voor 

Aanleg wettelijk dossier, vergunningen, aanvraag sofinummer, loonberekening, afdrachten 

premies en belastingen, melding bij officiële instanties, controle arbeidstijdenwet, aanmaak 

contracten en arbeidsovereenkomsten, etc. 

Uiteraard zorgen wij voor de goedkoopste oplossing m.b.t. de inzet van buitenlands 

personeel. Dat kan op diverse manieren. Verloning in Nederland, verloning in het land van 

herkomst, inzet en administratie als buitenlandse ZZP’er, etc. 

Testen (taaltest, lastest, etc.) en certificeringen kunnen ook onderdeel zijn van dit proces. 

Werving 

Door ons grote netwerk van binnen en buitenlandse agenten kan MultiFlexx ook 

ondersteunen bij werving in zowel Nederland als het buitenland tegen zeer voordelige 

tarieven.  

Al onze processen worden ondersteund door moderne software en optimaal gedigitaliseerde 

processen. 

Certificeringen 

MultiFlexx is NEN 4400-1 gecertificeerd sinds 2009 en VCU gecertificeerd sinds 2010. 

Erkenning 
 

Sinds 1994 richt MultiFlexx zich als dienstverlener op het ondersteunen van partijen met 

betrekking tot onder meer het rechtmatig werken en het uit handen nemen van de 

administratie omtrent (flexibele) arbeid.  

 

MultiFlexx doet dit met volle inzet en is dan ook verheugd mede te delen dat zij in 2015 als 2e 

en in 2014 als 3e is geëindigd in de categorie ‘Managed Service Provider’ (MSP) tijdens de 

jaarlijkse ‘ZZP-bemiddelaar van het Jaar’-verkiezing.  

 

  


